ATA DA 17º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO
ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.
Aos 22 dias do mês de junho do ano de 2019 às 09hrs00min, no distrito de Campanário,
sob a presidência da vereadora Maria de Fátima Fernandes Farias, e secretariado pelo
primeiro secretário Francisco das chagas Pereira. Contando com a presença dos
vereadores: Ambrósio Carneiro Costa, Antônio José Fernandes, Evilaques Araújo da
Silva, Joel Pereira de Sousa, Hipólito Ferreira de Oliveira e Vicente Valdir Araújo.
Estando ausente o vereador Marcelo Ferreira Gomes. A presidente declara aberta a 17º
Sessão ordinária cumprimentando a todos presentes e os ouvintes da rádio Uruoca FM.
PEQUENO EXPEDIENTE: O primeiro secretário inicia com a leitura da ata da sessão
anterior que foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. A presidente explicou
sobre as contas de Governo exercício financeiro 2014. GRANDE EXPEDIENTE: O
primeiro vereador a usar a tribuna foi Evilaques Araújo que cumprimentou a presidente,
os colegas vereadores e o público presente, agradeceu o esforço do prefeito pelo
policiamento, o major que compartilhou com esforços do prefeito e o Deputado Sérgio
Aguiar sempre presente dando apoio. O povo fazia comentários a respeito de não ter
policiamento, mas o prefeito nunca mediu esforços, e agora temos policiamento em
Campanário, sexta, sábado e domingo que já é um bom começo e o Major cumpriu o que
havia falado. E futuramente pode ser ampliado a semana toda. É um sonho realizado para
a população, e irão também está apoiando as localidades. Parabenizou o prefeito pelas
atitudes correndo atrás de cumprir o que tem vontade de fazer pelo município, ele tem
uma rotina de visita, visita as obras, fiscalizando para tudo sair da melhor forma.
Agradeceu e parabenizou o prefeito pelos os esforços e compromisso com todo o
município. O próximo vereador a fazer uso da tribuna foi Joel Pereira cumprimentou a
presidente, os colegas vereadores, e todos os presentes. Disse ter participado do
recebimento dos policiais no distrito de Campanário, que ficaram contentes, pois desde o
início do mandato como vereadores veem correndo atrás disso, disse que já fizeram um
oficio direcionado ao secretário de segurança para reforçar o pedido do prefeito quando
o vereador Marcelo ainda era presidente da Câmara para conseguir esse policiamento para
a população de Campanário, e que agora deu certo e todos tinham ansiedade com a
chegada deles, pois Campanário é um distrito grande e tem a necessidade. E isso é uma
conquista e se espera que os policias tenham uma parceria com a população e que venha
manter a ordem do distrito. Citou casos de criancices, de andarem levantando pneu de

moto e acabam causando acidentes, isso por falta de conscientização. Então disse ser uma
felicidade fazer parte das pessoas que querem o bem da população. Falou que no início
ainda vão ter que se adaptar com a chegada dos policias, terem que cumprir ordens, mas
depois ficará tudo tranquilo e que a população contribua, der informações, e entenda o
papel deles que é manter ordem. Agradeceu e encerrou. Hipólito Ferreira foi o próximo
a falar, deu início desejando bom dia a presidente, aos colegas vereadores e a população
presente. Falou a respeito do que os colegas haviam falado, que é o policiamento no
distrito de campanário, que é uma satisfação para todos, que a população já havia
cobrando a tempos, e hoje foi colhido esses frutos em prol dos esforços de todos que
ouviam a população, que viam a necessidade do policiamento no distrito, onde também
irão atender as localidades. Relatou sobre um encontro que teve com o governador Camilo
Santana onde disse ter feito pedido de policiamento, que a população necessitava e ele
falou que no momento oportuno iria dar certo, que estava havendo dificuldade por conta
de poucos policias. Também citou a fala do vereador Joel, em que ele havia falado com
o Secretário de segurança Pública do Estado, que pediu para ter paciência. Disse que o
major Giulião sempre os atendeu e que a população deve ajudar os policias, que é tudo
um conjunto e para funcionar deve haver parceria. E só tem a agradecer, pois Campanário
está crescendo, muitas pessoas investindo no lugar e tem que garantir segurança pública
que é um direito que a constituinte garante além de Saúde e Educação e são isso que a
população cobra, que é papel deles como vereadores. Disse que não poderia deixar de
falar sobre o esforço da presidente e do major Giulião, onde veio fazer uma audiência
com a população. Que todos só têm a ganhar e a população tem que colaborar obedecendo
as ordens para depois não se decepcionar com trabalho dos policias que é um serviço bom
para todos do município. E como vereador tem o papel lutar pelo melhor para o município.
Agradeceu e encerrou. O próximo vereador foi Antônio José Fernandes que desejou bom
dia a presidente, aos colegas vereadores e o público presente. Disse que só queria se reunir
aos seus colegas vereadores para agradecer ao prefeito que junto com a Câmara Municipal
ter feito o esforço e conseguido trazer policiamento para o distrito de Campanário, pois
já havia 7 anos sem policiamento e só tem de agradecer por essa conquista. Outro
agradecimento é pelo transporte universitário de campanário que já está funcionando e
pediu a presidente para se juntarem e fazer um esforço sobre o transporte da saúde. Sua
fala foi somente de agradecimentos. A presidente chamou o vice-presidente para assumir
os trabalhos para poder fazer uso da tribuna, o vereador Antônio José Fernandes assumiu
a presidência e chamou a tribuna a vereadora Fatima Fernandes que desejou bom dia ao

presidente, aos colegas vereadores e o público presente na pessoa do F. Moura, e de início
pediu desculpa pelo sistema não ter funcionado e justificou o espaço escolhido.
Parabenizou os vereadores e agradeceu pela presença no evento, para o recebimento dos
policias no distrito de campanário que foi simples mas para a população de Campanário
foi uma grande conquista, pois segurança púbica é o que todos desejavam. Disse terem o
apoio da polícia militar da sede, mas pela distância ficavam todos um pouco apreensivos.
Falou que é uma luta de muitos anos, que há 12 anos está na política e sempre era falado
e vinham pedindo segurança Pública. Sabiam das dificuldades pois 90% dos distritos não
tem policiamento, somente o apoio de polícia do município, então para todo tanto
prefeito, vereadores e a população foi uma grande conquista e só tem que agradecer,
especialmente ao major Giulião, pois falou que depois de conhecê-lo sua admiração pela
polícia militar só aumentou, pois é uma pessoa simples e centrada que todos puderam
conhecer. Falou que a primeira vez que teve oportunidade de conversar com ele, foi
quando veio montar o conselho em Uruoca e pode falar a questão do policiamento, onde
disse que o prefeito Kilsem já havia falado com ele e então ele perguntou sobre uma
audiência pública em que ela confirmou que daria certo. Então agradeceu pela presença
da população na audiência, pois ele pôde colocar suas situações e pediu 45 dias de prazo
para colocar o policiamento no distrito e cumpriu, e o esforço foi dele também e só temos
a agradecer ao major Giulião e ao prefeito. Disse que ele pediu a ajuda dos vereadores
para deixarem eles trabalharem, pois, algumas medidas tinham que ser tomadas e as
pessoas se conscientizarem. O vereador Antônio José pediu a parte e falou a respeito da
população estarem presente para receberem os policias, que tinham muitas pessoas e
estavam de parabéns, estavam todos ansiosos e só tem a agradecer. A vereadora Fátima
disse que o major entrou em contato na quinta-feira por volta de meio dia e confirmou
que iriam dar início na sexta 21/06 e prefeito disse que faria a entrega simples e pediu
para convidara a população e agradeceu as pessoas pela presença pois foi uma forma de
dizer que queriam o trabalho daqueles policias e major ficou muito feliz, sentiu que é uma
população boa de se trabalhar. Falou sobre o transporte da Saúde que vai direto para
Sobral, que estava quase tudo ok e começasse a funcionar no começo do mês. Explicou
que é uma topique que sairá com pacientes com consultas marcadas em Sobral. Que isso
vai facilitar muito, que tem uma em Uruoca, mas vai ser implantado uma em Campanário
também. Agradeceu pelo transporte dos universitários de Campanário, pediu para os
universitários publicarem coisa boas, pois publicavam muito reclamando, e agora têm um
ônibus bom, com ar-condicionado e que vai diretamente para sobral, mais uma conquista

e promessa cumprida do prefeito. O vereador Evilaques pediu aparte e disse que o prefeito
também irá resolver a questão dos universitários de Paracuá para poderem leva-lo até a,
sede já que utilizam o transporte com os universitários de Campanário. A vereadora
Fatima disse que as pessoas ficam triste quando o ônibus vai lotado, já ela fica feliz é
sinal que a população está procurando cada vez mais crescer, ao contrário de muitos que
entram no mundo da criminalidade, e os do nosso município estão procurando melhorias.
O vereador Valdir Araújo pediu aparte e disse que todo mundo sabe que toda a região
escuta a radio liberdade e no município que Sérgio Aguiar foi votado eles pegam pesado
e disse isso porque não acredita que o município de Uruoca e o município de Martinópole
sejam diferentes, ele acha que o município de Uruoca tem coisas que Martinópole não
tem e na Uruoca sempre criticam e Martinópole está acima de todos. Então sempre
aparece críticas negativas das regiões, que os ônibus estão todos sucateados. E o problema
dos universitários que foi resolvido que iam os alunos de campanário, junto com os de
Uruoca e não davam mais no ônibus, mas tinha a promessa de conseguir o ônibus, mas
não paravam de criticar, agora depois de resolvido não ver ninguém ligando para rádio
dizendo que tem um ônibus bom com ar e tudo. Não consegue entender porque só visam
o que não presta, tem de reconhecer o que presta também, disse não ser contra criticarem,
mas é muito difícil as pessoas não reconhecerem o que está sendo feito. A vereador Fátima
disse que todos conhecedor da questão dos transportes, inclusive o prefeito e ele não
esconde que a frota de ônibus do município estão realmente muito sucateados, mas sabese do esforço do prefeito e ele tem alugado uns transportes para fazerem rotas que os
outros transportes não conseguem fazer e recentemente o prefeito recebeu uma emenda
de um deputado, um ônibus novo e diante mão ele nem publicou ainda mas ela tomou a
liberdade e disse que ônibus ira vir pra campanário, foi pedido a ele e ele é reconhecedor
das dificuldades das famílias e do transporte que não tem mais condições e já havia muitas
críticas, então o novo ônibus vais para as localidades de Bandeira e Cocó. O vereador
Hipólito pediu aparte e diante mão convidou os vereadores e o público presente para a
cavalgada em Baliza, disse ser importante a presença de cada um, que é uma tradição o
festejo de são Pedro em Baliza e todos gostam muito de participar da cavalgada e
agradeceu e convidou a população. A vereadora Fátima agradeceu ao deputado Sérgio
Aguiar, que como falam pequeno grande deputado, por ter participado do evento para
receber o policiamento, que está sempre buscando melhorias para o município juntamente
com o prefeito Kilsem. E é um deputado muito acessível, quando o convidou, ele logo
confirmou presença, disse que queria agradecer a população pela sua votação que foi

muito boa e ele merece. Agradeceu pelo que vem fazendo pelo município e sua
participação no simples evento. Agradeceu e desejou a todos um bom fim de semana. A
presidente chamou o radialista F. Moura, que fez um repente sobre o que foi exposto nas
falas dos vereadores, sobre o policiamento, evolução do distrito com a chegada do
mercadinho, as críticas da população e de radialistas, disse ser bom a população estar
presente nas sessões para depois não irem só criticarem e falou que cada pessoa era um
vereador que pode levar um projeto dar sugestões. A presidente disse que vereador tem
muito essa dor, quando não dar certo resolver um problema recebem críticas e quando
soluciona ninguém aparece para agradecer e sentem a falta de reconhecimento e
agradeceu a presença do vereador Hipólito no evento, que é um vereador de oposição e
parabenizou pela sua atitude. Disse que uma praça, uma inauguração não é do prefeito ele
está integrando, inaugurando, e o vereador é para se sentir à vontade para participar de
qualquer evento e é até uma forma de poder participar e fiscalizar e ver o que está sendo
feito. ORDEM DO DIA: A presidente faz a leitura do projeto 18/2019 que “Dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual para o exercício financeiro
de 2020 e dá outras providências. E em seguida coloca o projeto em segunda votação.
Projeto votado e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar declaro
encerrada essa sessão ordinária da qual Lavrei a presente ATA que depois de lida e achada
nos conformes será por todos devidamente assinada.

